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Loosalu
Kaiu vallas Loosalu looduskaitsealal asuval Loosalu
rabajarvel peetav kalapiiiigi
vdistlus on talve Uks viimaseid kalapiiiigihuviliste kokkusaamisi ja m66duv6tmisi.
Nii nagu eelmistel aastatel,
polnud ka seekord osav6tjatest puualust. Kohal olid nii
riigi tasemegasportlasedkui
ka ha.rrastaj ad. M6otu v6etakse meeste,naisteja noorle
arvestuses. K6ik esikohad
lAksid viiljapoole valtla ja
maakonda. Kaiu valla kalastajatest Hks parimana kirja
Risto Toomi tulemus, kes jiii
meestearvestuses neljandaks.
Uldvditjaks tuli eelmisel
aastal kolmandaks jeenud
ahvenakiitt Marko Abram,
keue velja puUtud uimeliste
kogukaal oli 2172 grammi.
Suurima, loSgrammise ahvena etteniiitaj a oli eehnise
aasta vOitja Argo Arenali.
Kokku ptUti Loosalu jarvest
55 kg ahvenaid. Varem on
paaril aastal v6istlus jaanud
pidamata jae hapruse tottu,
aga se1 aastal seda muret ei
ohud. Uhe korraldaja, Kalev
Kiviste sdnul o1i seekord
pUiik raskem. Jervejea oli
ligi kuuekiimne sentimeetri

V6iuaks saab see, kel on lisaks nendeleka 6nne'
paksune ja vaga vaevarikas
oli auku jaasse puurida. Ka
lumerohkus analis korralda'
jatele radade sissesditmiseks
hulganisti tddd.,,Nadalaial
ennev6istlust sdtkusimejuba
mootorsaaniga' metsa vahel
ja rabani viiva tee peal lund,"
reekis Kiviste ettevalmistus'
IESI.

kas paksujeekihi all
Seala,
ka kala on, testisidmdni aeg
ennev6isuustKaiu pohikooli
kalastajate ringi poisid koos

juhendaja, Kaiu kalaklubi
presidendi Jaanus Luksiga.
,,Uks poiss sai kiimme ahvenat," kiitis Luhs ja iitles enne
vdistlust, et ilmastikuolud
on sel aastal kiill raskemad,
aga k6igil osav6tjail on ju
siiski v6rdsed tingimused.
,,Aga eks igaiihel on oma
nipp ja onne peab ka olema."
Kalev Kivistel oli hea meel, et
Loosalu Ahven on muutunud
aastatega sportlikumaks ja
,,niisama naljamehi ja nap-

suvendasid" on vAhemaks
jednud. ,,Eesmerk ei olegi
niiv6rd vdita, kui iiksteisega
m66tu v6tta ja sdbrale ara
teha," r?iiikis Kiviste. V6istluse reglement naeb ette, et
v6itja saab kolrne vdidu korral
rdndkhrika eniLale.Kuna kaks
kdvemat kalapuugikatt on
m6lemad aastate j ooksul koj u
viinud juba kaks voitu, t6otab
jergmine Loosalu Ahven tulla
pdnev.

